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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

MAANDAG 19 DECEMBER 1881 
 

SMILDE. 

Op Dingsdag 27 Dec. 1881, 

des avonds te 7 uur, zullen te Smilde, ten huize van den Heer J.H. WIND in de oude Veenhoop, 

publiek worden geveild: 

Twee kampen LAND 

op de Dwarsplaats op de Meesters wijk te Smilde. 

Een kamp LAND op de 3de Dwarsplaats aldaar, afkomstig van JANNES NUIS. 

Een kamp LAND te Smilde op het Noorden, afkomstig van HARM PATER. 

Eene BEHUIZINGE, ERF en TUIN aan den straatweg te Smilde, naast JACOB ELEVELD. 

Alles ten verzoek van den Heer G.G. VENNIK, Verveener te Smilde. 

Notaris:  Mr. H. VAN LIER. 

 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DINGSDAG 20 DECEMBER 1881 
 

Smilde – Strafverordeningen. 

BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Smilde brengen ter kennis van de ingezetenen, dat ingevolge 

art. 175 der Gemeentewet, gedurende drie maanden op de Gemeente-Secretarie ter lezing zullen 

liggen: de Politie-Verordeningen afgekondigd op den 8sten dezer maand en waarvan de titels 

hieronder volgen, als: 

1. Verordening op de verdeeling der gemeente in wijken, de nummering der huizen en gebouwen  en 

het verhuizen binnen de gemeente; 

2. Verordening op het bouwen en sloopen; 

3. Verordening op den aard en duur der persoonlijke diensten; 

4. Verordening op het voorkomen van brand; 

5. Verordening op de brandweer en het blusschen van brand; 

6. Verordening op de tapperijen en logementen; 

7. Verordening op het houden van honden; 

8. Verordening op het losloopen en schutten van vee; 

9. Verordening op het voorkomen der verspreiding van besmettelijke ziekten en op het begraven van 

lijken; 

10. Verordening op het houden van verlotingen; 

11. Verordening op de openbare reinheid en orde; 

12. Verordening op het vervoer en het begraven van gestorven of afgemaakt vee, en 

13. Verordening op het arbeiden van kinderen beneden de 12 jaren. 

Smilde, December 1881. 

BOELKEN, Burgem. 

S. KOOGER, Secretaris. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

WOENSDAG 21 DECEMBER 1881 
 
BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Smilde brengen ter kennis van belanghebbenden, dat in 

hunne gemeente moet vervuld worden de betrekking van  

Hoofd der School 

te Hijkersmilde. – Op die school wordt onderwijs gegeven in de vakken a-k van art. 2 der wet op 

het L.O. – De voordeelen aan de betrekking verbonden zijn: eene jaarwedde van f 700.- en vrije 

woning met tuin. 

Bevoegden, die aan het vergelijkend examen wenschen deel te nemen, worden uitgenoodigd om de 

volgens de wet vereischte stukken vrachtvrij toe te zenden aan den Burgemeester vóór 10 Januarij 

e.k. 

Burgemeester en Wethouders voornoemd: 

BOELKEN. 

De Secretaris, 

S. KOOGER. 


